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A  C  Ó  R  D  Ã  O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036820-60.2008.815.2001
Origem : 15ª Vara da Comarca da Capital 
Relatora                  : Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
Apelante  : Grupo Quatro Planejamento de Obras LTDA 
Advogado : Bruno Campos Lira(OAB/PB 16.871) 
Apelado    : Duílio Wanderley de Araújo 
Advogado : Marcus Vinicius Silva Magalhães(OAB/PB 11.952)

APELAÇÃO  CÍVEL AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  

PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. 10 ANOS. ART. 205 DO 
CC. REJEIÇÃO.

A  pretensão  do  autor  possui  caráter  subjetivo 
patrimonial,  condenatório,  porquanto se busca direitos 
de  natureza  pessoal,  sujeitando-se,  então,  à  prescrição 
decenal prevista no art. 205 do Código Civil

MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E 
VENDA.  IMÓVEL  CONTENDO  TRÊS  VAGAS  DE 
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GARAGEM.  ENTREGA  PARCIAL. 
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.  AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO  DE  FATO  IMPEDITIVO, 
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DO 
AUTOR. ART. 333, II, DO CPC/73. DESPROVIMENTO.

As  provas  carreadas  aos  autos  demonstram  que  a 
construtora  ofertou  a  parte  autora  apartamento 
guarnecido com três vagas de garagem, e na ausência de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor,  art.  333,  II,  do  CPC,  é  de  se  reconhecer  a 
procedência do pedido.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  à  Unanimidade,  em rejeitada a 
prejudicial, conhecer do Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Grupo Quatro 
Planejamento  de  Obras  LTDA,  hostilizando  sentença  (fls.  137/138v)  do 
Juízo da 15ª Vara da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de 
Obrigação de Fazer ajuizada por Duílio Wanderley de Araújo. 

A sentença julgou procedente o pedido, condenando a 
promovida a cumprir o contrato realizado entre as partes integralmente, no 
sentido de entregar a terceira vaga pactuada, no prazo de 30 dias, e em caso 
de  descumprimento,  a  obrigação  será  convertida  em perdas  e  danos  no 
importe equivalente ao valor de uma garagem localizada naquele prédio, 
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que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. 

Em  suas  razões,  fls.  142/146,  a  recorrente  argui, 
preliminarmente, a prescrição quinquenal, e, no mérito, sustenta a ausência 
de comprovação por parte do autor de que possui 3 vagas de garagem.

Aduz, ainda, que o autor recebeu todas as vagas a que 
tinha direito contratualmente, mas deixou de tomar posse da terceira. Por 
fim, postula o provimento do apelo. 

Contrarrazões, fls. 152/157, pugnando pela manutenção 
da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls. 
170/176, opina pela rejeição da preliminar, e pelo prosseguimento do feito 
sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

Prejudicial de prescrição.

A apelante sustenta que prescreveu o direito do autor, já 
que  tinha  5  anos  a  contar  do  “habite-se”  para  ter  ajuizado  a  presente 
demanda.

No presente caso,  pode-se afirmar que a pretensão do 
autor  possui  caráter  subjetivo  patrimonial,  condenatório,  porquanto  se 
busca  direitos  de  natureza  pessoal,  sujeitando-se,  então,  à  prescrição 
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decenal  prevista  no  art.  205  do  Código  Civil,  razão  pela  qual,  rejeito  a 
prejudicial.

Passo à análise do mérito.

É  dos  autos  que  partes  celebraram,  em  13/07/2001, 
instrumento particular de compromisso de compra e venda, fls. 14/20, da 
unidade nº 102, do Edifício Jardim Imperial, com 280 m2 de área privativa, 
contendo:  4  suítes,  sala  em  “L”  para  2  ambientes  com  varanda, 
copa/cozinha, dispensa, WCS, área de serviço, DCE e 3 vagas de garagem 
cobertas no subsolo,  pelo preço de R$ 250.500,00,  na forma descrita à fl.  
14/15.

O apelado ajuizou a presente demanda alegando que, 
muito embora tenha constado dos termos do contrato que o apartamento 
era  guarnecido  por  três  boxes  para  estacionamento,  foram-lhe  entregue 
apenas dois, razão pela qual busca a condenação da promovida à entrega de 
mais uma vaga coberta, ou na impossibilidade de cumprimento, que seja 
condenado ao pagamento de indenização no valor equivalente a referida 
garagem.

O magistrado julgou procedente o pedido, condenando 
a promovida a cumprir o contrato realizado entre as partes integralmente, 
no sentido de entregar a terceira vaga pactuada, no prazo de 30 dias, e em 
caso de descumprimento, a obrigação será convertida em perdas e danos no 
importe equivalente ao valor de uma garagem localizada naquele prédio, 
que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.

É contra esta decisão que o apelante se insurge.

O cerne de controvérsia recursal está na demonstração 
do número de garagens firmadas no contrato e na comprovação da efetiva 
entrega das vagas contratadas.
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Conforme  instrumento  particular  de  compromisso  de 
compra e venda, fls. 14/20, não há dúvida quanto à contratação de 3 espaços 
para estacionamento de veículos (Cláusula II – Do objeto, item 2).

Segundo  afirma  Orlando  Gomes,  a  oferta  “é  uma 
declaração  receptícia  de  vontade,  dirigida  por  uma pessoa  a  outra  (com 
quem  pretende  celebrar  um  contrato),  por  força  da  qual  a  primeira 
manifesta sua intenção de se considerar vinculada, se a outra parte aceitar”,
(Orlando  Gomes,  Contratos,  p.  65).  Nesse  diapasão,  “representa  ela  o 
impulso  decisivo  para  a  celebração  do  contrato,  consistindo  em  uma 
declaração de vontade definitiva”, (Carlos Roberto Gonçalves, Contratos e 
Atos Unilaterais. p. 75).

Há de se ter, por esta razão, que as propostas feitas de 
forma séria, clara e inequívoca vinculam os proponentes, que,  a posteriori, 
não poderão dela se desincumbir sem justo motivo, sob pena de violação à 
segurança jurídica (pacta sunt servanda).

In  casu,  o  contrato  é  expresso  ao  atrelar  ao  imóvel 
alienado o direito a 3 vagas de garagem, de tal sorte que, estando o apelado 
de posse de somente duas vagas, conforme demonstram os documentos de 
fls.  33/34  da  própria  construtora  e  a  perícia  realizada,  fls.  94/119,  resta 
evidentemente caracterizado o inadimplemento contratual parcial.

Destarte,  ante  o  conjunto  probatório  carreado,  e  a 
ausência  de  demonstração  pela  parte  recorrente  de  fato  impeditivo, 
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor,  art.  333,  II,  do  CPC/73, 
compreendo que realmente a  apelante  prometeu ao apelado 3  garagens, 
razão  pela  qual  agiu  com  acerto  o  magistrado  primevo  ao  condenar  o 
promovido.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 
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APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM 

IMÓVEL.  VAGA  DE  GARAGEM.  FORÇA  VINCULANTE  DA 

OFERTA.  Reconhecimento.  Provas  carreadas  aos  autos  que 

demonstram que os apelantes ofertaram à apelada apartamento 

guarnecido com quatro vagas de garagem. Confissão dos fatos 

alegados na exordial. Comprovação do animus doloso por parte 

dos recorrentes que dá supedâneo à condenação levada a efeito 

pelo  Juízo  a  quo.  DANOS  MATERIAIS.  HONORÁRIOS 

CONTRATUAIS.  Possibilidade  de  cobrança.  Inteligência  dos 

arts. 389 e 404 do CC. Valor que deverá ficar adstrito à tabela da 

OAB.  Precedentes.  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS. 

Observados  os  critérios  legais  para  a  sua  fixação.  Indevida  a 

alteração.  RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; APL 

1088722-33.2013.8.26.0100;  Ac.  9867629;  São  Paulo;  Segunda 

Câmara  de  Direito  Privado;  Relª  Desª  Rosangela  Telles;  Julg. 

04/10/2016; DJESP 14/10/2016)

DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 

COMINATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS.  COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL.  VÍCIOS 

APARENTES.  DECADÊNCIA  AFASTADA.  IMÓVEL  COM 

METRAGEM  SUPERIOR  À  CONTRATADA.  AUSÊNCIA  DE 

DANOS  MATERIAIS.  ENTREGA  DE  IMÓVEL  COM  DUAS 

VAGAS  DE  GARAGEM.  BOA-FÉ  CONTRATUAL.  DANOS 

MORAIS  DESCABIDOS.  1.  É  ônus  processual  da  promitente 

vendedora a demonstração dos vícios aparentes e do momento em 

que  ficou  evidenciado  o  defeito  no  produto  pelo  promotente 

comprador para fins de contagem do prazo decadencial, na forma 

do § 3º do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de 

rejeição dessa prejudicial de mérito. 2. Demonstrada a entrega de 

imóvel  com metragem superior  àquela  ofertada  pela  promitente 

vendedora,  afasta-se  a  ocorrência  de  danos  materiais.  3.  Em 
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homenagem aos princípios da boa-fé objetiva (art. 113 do CC), da 

confiança  e  da  transparência  (artigos  4º,  6º,  III,  e  30,  do  CDC), 

legítima  a  expectativa  de  que  a  obra  fosse  entregue  em 

conformidade  com  a  proposta  inicial.  Não  é  razoável  que  o 

comprador seja compelido a aceitar o imóvel sem a 2ª vaga de 

garagem,  pois,  além  desvalorizar  o  apartamento,  a  omissão  o 

impede de auferir  os  correspondentes rendimentos (aluguéis).  4. 

Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual 

não  configuram  danos  morais.  5.  Apelação  conhecida  e 

parcialmente  provida.  Prejudicial  de  mérito  rejeitada.  Unânime. 

(TJDF;  Rec 2012.07.1.003214-8;  Ac.  925.105;  Terceira Turma Cível; 

Relª Desª Fátima Rafael; DJDFTE 10/03/2016; Pág. 189)

Com essas considerações, REJEITADA A PREJUDICIAL, 
NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo incólume a sentença.   

   
É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, 
no dia 13 de Dezembro de 2016, conforme certidão de julgamento de f. 182, 
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além 
desta Relatora, o Exmo. Dr. R icardo Vital de Almeida (Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz). Presente à sessão, a Dra. Ana 
Cândida Campelo, Promotora de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 14  de dezembro de 2016. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
        R E L A T O R A
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